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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DECISÃO

  

Processo nº 23108.068484/2021-24

Interessado: SINTUFMT

  

DECISÃO COMISSÃO ELEITORAL Nº 004/2021

 

O Presidente da Comissão Eleitoral responsável pelo do processo de eleição dos representantes
trabalhadores técnicos administra�vos na Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administra�vos em Educação da UFMT – CIS/PCCTAE, Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão e Conselho Universitário, no uso de suas atribuições legais, faz saber a regulamentação
aprovada na 3º reunião da comissão eleitoral referente ao método de votação. 

 

Ar�go 1. Eleição dos representantes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho
Universitário:

§1 Cada eleitor poderá votar em até 9 (nove) candidatos em cada um dos órgãos supracitados.

§2 Os eleitores poderão depositar o seu voto somente 1 (uma) vez em cada candidato. 

§3 É vedado ao eleitor votar mais de 1 (uma) vez no mesmo candidato.

§4 São eleitores do processo eleitoral todos os trabalhadores técnicos administra�vos a�vo da
Universidade Federal de Mato Grosso.

§5 Em ambos  processos eleitorais o eleitor poderá votar no minimo em 1(um) candidato.

 

Ar�go 2. Eleição dos representantes na Comissão Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administra�vo em Educação da UFMT – CIS/PCCTAE

§1 Cada eleitor poderá votar em até 3 (três) candidatos.

§2 Os eleitores poderão depositar o seu voto somente 1 (uma) vez em cada candidato. 

§3 É vedado ao eleitor votar mais de 1 (uma) vez no mesmo candidato.

§4 São eleitores do processo eleitoral todos os trabalhadores técnico-administra�vo a�vos e
aposentados da Universidade Federal de Mato Grosso.

§5 O eleitor poderá votar no minimo em 1(um) candidato.

 

 

Documento assinado eletronicamente por WESLEY SNIPES CORREA DA MATA, Conselheiro(a), em
23/09/2021, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3930536 e
o código CRC 8BC65930.

Referência: Processo nº 23108.068484/2021-24 SEI nº 3930536
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